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amely l6trejdtt egyr6szt:

MODOSITASA

Mark6c Kiizs6g Onkormfnyzat
sz6khely: 7967 Mark6c,Fb utca24.
PIR sz6m: 334990
ad6sz6m: | 533 4998 -I -02
k6pviseli: Lantos Tamris Ferenc polg6rmester
mint dnkorm (nyzat(a tov6bbiakban: 6nkorm6nyzat)

D6l-Kom D6l-Dun6ntfi li Kommunflis Szolgdltat6
Nonprofit Korlftolt Felel6ss6gii TdrsasSg
sz6khelye: 7632PEcs, Sikl6si rit 52.

cE g e gyz5kszSma: 02-09 -0 6 4 5 5 6

adflszfima: L | 5 4 | 5 87 -2 -02
KUJ sz6ma: 100279306
KTJ sz6ma: I 00468989 /P6cs-Kok6ny Region6lis
Hulladdkkezel6 K0zpont/; 1 0040 8 03 3 /Gorcsony
hullad6klerak6/
KSH sziima: I 1541587-38 ll-572-02
k6pviseli: Bir6 P6ter iigyvezet6
mint Kozszol g6ltat6, a tov6bbiakban: Kiizszolgdltat6

tov6bbiakban egyiittesen: Felek - kozdtt az alulirott helyen 6s napon az alilbbi felt6telek mellett:

1. Szeru6dd felek egym6ssal hulladdkgazd6lkod6si k6zszolg6ltat6si szerzbdest ktitdttek
Mark6c telepiil6s kbzigazgatdsi ter0let6n az ngatlanhasznill6knLl keletkez6 telepiil6si hullad6k
gyiijtdsdre,szilllitdsdra,kezel6s6refenn6ll6kdzszolgaltat6ssalkapcsolatban.

2. Szerzbdl felek az Orsz6gos Flulladdkgazd6lkod6si K0zszolgSltat6si Tervben irtak
figyelembev6tellvel az 1. pont szerinti kdzszolgdkat6si szerz6d6siiket 2016. okt6ber 1. napj6val
kcizcis megegyez6ssel az alilbbiak szerint m6dositj6k:

3, Szerz6d6 felek meg6llapodnak, hogy Kdzszolgilltarb a telepiildsi vegyes hulladdkot heti
egyszeri rendszeressdggel (6vente 52 alkalommal) szilllltja el, 6s gondoskodik annak keze16s6r6l.

4. Szerz6d6 felek a telepiildsen hasznilk hulladdkgytijt6 eddnyek iiritdsi d{j6t az al6bbiak
szerint r6gzitrk:

Ed6nym6ret Egyszeri nett6 iirit6si dij
(FO

60 literes ed6nv* 49.-

80 literes ed6ny 65.-

I i0 literes ed6nv 88"-

*a lak6ingatlant egyedul ds dlewitelszeriien hasznal6 termeszotes szemdly ingatlanhaszn6l6 rdszdre a telepiil6st
dnkorm6nyzat ri'ltal kiadott igazolas alapjan.

5. A kdzszolgilltalSsi szerz6d6s jelen okirattal nem 6rintett rendelkezdsei tov6bbra is

v ilto zallanul hatSlyo sak.

6. Az ilLlami hullad6kgazd6lkod6si k0zfeladat elliltdsina l6trehozott szervezet kije16l6s6r6l,
feladatkOrdr6l, az adalkezelds m6djar6l, valamint az adatszolg|.ltatrisi kcitelezetts6gek r6szletes
szabillyatr6l sz6l6 6912016. 0II. 3 1 .) Korm. rendel et alapjhn az Onkormfinyzat, mint az ellatds5rt
felel6s, valamint a Kbzszolgilllat6 eseti adatszolgilltal6si kdtelezetts6ge kcir6ben, a

kdzszolg6kat6si szerz6d6s-m6dosit6st elektronikus irton megktildi a Koordin6l6 szew r1sz6re.

Jelen szerz6d6s-m6dosit6st a Felek annak elolvas6sa 6s 6rtelmez6se utrin, mint akaratukkal
mindenben megegy ezbt, j6v ihagy 6lag ftJdk al6.
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